WELKOM

LOCATIES

• Leuke activiteiten binnen en buiten de school
• Goede doorstroom en overstapmogelijkheden
tussen onderwijsniveaus

praktijkonderwijs (Pro)
De Meander, Wolfsbosstraat 7a
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Dikkenberg, Wolfsbosstraat 7
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• Modern onderwijs met een Windows 10 device

vmbo/lwoo
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• 2-jarige brugklasperiode waardoor je meer kans,
tijd en ruimte krijgt om het juiste niveau te kiezen

Harm Smeenge, Wolfsbosstraat 3
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• Maatwerk (Daltononderwijs en flexuren): waarbij
je invloed hebt op je eigen leertraject door te kiezen
wat bij jou past, ondersteund met persoonlijke 		
coaching.

vmbo/lwoo
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• Kleinschalige locaties en een eigen 			
brugklasgebouw voor mavo, havo en vwo.

Groene Driehoek, Valkenlaan 1
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• Een gezellige, gezonde en veilige school waar
je je snel thuis voelt
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KIES JE VOOR WOLFSBOS
DAN KIES JE VOOR:

RSG WOLFSBOS
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Meer weten? Kijk op onze website wolfsbos.nl, stuur een e-mail
naar info@wolfsbos.nl of bel ons op 0528 - 26 86 36

• Onderbouw én bovenbouw te volgen op
dezelfde locatie
• Talentontwikkeling en uitdaging voor elke leerling
• Kwaliteitsonderwijs: goede resultaten met 		
slagingspercentages van goed tot uitstekend
• Goed contact tussen leerling, ouders en school

Volg ons ook op:
wolfsbos.nl, Facebook, Twitter, Instagram
en YouTube kanaal Wolfsbos ziet jou
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Je gaat naar school om te leren en iets te bereiken: een diploma of
een baan. Op de route van brugklas tot en met het diploma kun je
op ons rekenen. We kijken naar wat je nodig hebt om het beste uit
jezelf te halen, want goed onderwijs is zoveel meer dan alleen goede
lessen. Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn en met plezier
naar school gaat. We dagen je uit en geven jou de ruimte om je eigen
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij zien jou.
RSG Wolfsbos is een openbare school waar iedereen welkom is.
Een school met een hart.

NIEUW OP
RSG WOLFSBOS
MAATWERK,
DE LEERLING
AAN HET STUUR

2-jarige brugklas: geeft tijd en ruimte om
te ontdekken wat bij jou past
Jouw juf of meester van de basisschool kijkt
welk type voortgezet onderwijs goed bij jou past.
Dat kan praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo of
vwo zijn. Op RSG Wolfsbos krijg je de tijd om te
laten zien wat je kan. We hebben een 2-jarige
brugklas met dakpanklassen. Je begint op het
niveau dat de basisschool heeft geadviseerd
en we dagen je uit om een hoger niveau te
bereiken. Heb je bijvoorbeeld mavo-advies, dan
kom je in een brugklas mavo-havo.
Goede sfeer in een veilige omgeving
We hebben 5 gezellige schoollocaties op
1 campusterrein. Doordat je naar je eigen
schoolgebouw gaat, wen je snel aan de nieuwe
omgeving.

Flexrooster
mavo, havo & vwo
Vanaf de brugklas krijg je op locatie
Groene Driehoek flexuren die je
zelf, naast de al ingeroosterde
lessen, kan inplannen. Tijdens
deze uren bepaal jij welk vak je
volgt. Hierdoor kies je voor meer
uitdaging of extra ondersteuning.

UNIEK OP
RSG WOLFSBOS
De Groene Driehoek is de grootste
locatie. Als je daar naar de mavo, de havo of
het vwo gaat, dan krijg je het eerste jaar les
in het brugklasgebouw met een eigen ingang,
schoolplein en aula.

Wij zien jou, zodat jij
•
•
•
•
•
•
•
•

RSG Wolfsbos
vwo | havo | mavo | vmbo | praktijkonderwijs

Dalton Beroepen College
vmbo & parktijkonderwijs
Alle opleidingen op locaties Harm
Smeenge, Dikkenberg en De
Meander worden gegeven vanuit
de Daltonprincipes. Voor jou
betekent dat, dat je zelfstandiger en
verantwoordelijker wordt en goed
leert samenwerken met andere
leerlingen. De docenten coachen je
hierbij.

met plezier naar school gaat
meer kennis en vaardigheden krijgt
talenten ontdekt en ontwikkelt
een diploma haalt of een baan vindt
de ondersteuning en aandacht krijgt
die je nodig hebt
goede keuzes voor jouw toekomst maakt
groeit in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
goed omgaat met anderen en leert samenwerken

We laten je graag ontdekken wat je leuk vindt en je krijgt volop de ruimte om je eigen keuzes te maken
en je talenten te ontwikkelen met:
•

Wolfsbos Breed: uitdagende activiteiten en workshops, zowel binnen als buiten de school

•

Een ultramodern Sciencelab waar je onderzoekt en ontdekt

•

Mooie praktijklokalen waar je een vak leert en vaardigheden kunt oefenen

•

Ruimte voor talentontwikkeling met aandacht voor excellentie

•

Een focus op wetenschap en techniek

•

Aandacht voor talen en cultuur

•

Cambridge English op havo en vwo

•

Drama als examenvak op havo en vwo

•

Een doorgaande leerlijn techniek vanaf groep 7 en 8 van de basisschool tot mbo,hbo en universiteit

•

Samenwerking met bedrijfsleven: stages, gastlessen, bedrijfsbezoeken en loopbaan oriëntatie

•

Projecten in samenwerking met de universiteit, het hbo en het mbo

EXTRA ONDERSTEUNING
ALS JE DAT
NODIG HEBT

•

Ondersteuning als je moeite hebt met taal en rekenen

•

Als je wilt praten over persoonlijke problemen dan
kun je terecht bij je coach (mentor), de 				
vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werk

•

Je krijgt ondersteuning met plannen en organiseren

•

Onze eigen experts helpen je als je dyslexie hebt

Leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo)
Als het leren niet vanzelf gaat en je beter tot je recht komt in een kleinere klas, dan is lwoo voor jou
een optie. Je krijgt dan meer aandacht en ondersteuning zodat het mogelijk is om een vmbo-diploma
te halen.
Relatie leerling, ouders en school
Natuurlijk willen jouw ouders weten hoe het gaat op school. Daarom heeft school ook contact met
hen. Voor ouders organiseren we coach(mentor)avonden, spreekavonden met vakdocenten en themaavonden. Je ouders en je coach (mentor) kunnen altijd contact met elkaar opnemen als ze iets willen
bespreken.
Schooldagen
Een schooldag begint om 8.15 uur met het eerste lesuur. Elk lesuur duurt 50 minuten. Er is een kleine
en een grote pauze tijdens de lesdag.

